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Sponsorloop
De opbrengst van de sponsorloop is tot nu toe al bijna €1600,-! Een geweldig bedrag waar
de leerlingen trots op kunnen zijn! Er worden momenteel al materialen van aangeschaft
om te kunnen programmeren. Met de verdere besteding zijn wij nog bezig. U hoort
daarover snel meer.
Luizencontrole
Woensdag na de vakantie is er weer een luizencontrole. Kunt u zelf voor die tijd ook al
controleren en eventueel behandelen?
Uitje groep 3/4
Woensdag 31 oktober gaat groep 3/4 voor een avontuurlijke zintuigtocht naar het
Echobos. Kunt u het weerbericht in de gaten houden en zorgen voor gepaste kleding?
Ouderraad
Op 12 november is om 20.00 uur de openbare vergadering van de OR over de vaststelling
van de begroting voor schooljaar 2018-2019. U bent hierbij van harte uitgenodigd.
Sportcommissie
De sportcommissie is op zoek naar nieuwe leden. Welke ouder vindt het leuk om te helpen
bij het organiseren van de sportactiviteiten en zou daarnaast ongeveer 2 keer per jaar deel
willen nemen aan de vergaderingen? We horen graag van u! Opgeven kan door te mailen
naar Karin, de vakdocente bewegingsonderwijs: k.lampen@vinkenbaan.nl.
Gezocht
Is er iemand met een eenwieler te leen? We hebben er eentje nodig voor de
decembermaand. Najat en Marielle horen graag van u.
Speelgoed kleuters
Omdat morgen de laatste dag voor de vakantie is, mogen de kleuters weer eigen
speelgoed mee naar school nemen.

Schaken
In de vorige nieuwsbrief kon u lezen over de schaaklessen die we hier na schooltijd

kunnen aanbieden. Zijn er nog ouders die hun kinderen willen opgeven? Graag z.s.m.
bericht naar i.smit@vinkenbaan.nl.
Nieuw logo voor Talent Primair
Het schoolbestuur van De Vinkenbaan, Talent Primair, heeft een nieuw logo gelanceerd.
Jules van Brecht, voorzitter College van bestuur Talent Primair:
‘We zijn dit logo-traject gestart omdat we de zichtbaarheid van Talent Primair en onze
basisscholen willen vergroten. Wij zijn als stichting met 26 basisscholen in Gooi en
Vechtstreek een kwaliteitsmerk, het is zaak dat we dit nog beter laten zien.
Zo’n kwaliteitsmerk komt niet uit de lucht vallen. De afgelopen jaren hebben we hard
gewerkt aan het bouwen van een professionele onderwijsorganisatie. We zijn trots op
onze (excellente) basisscholen, de Talent Academie voor de ontwikkeling van onze
medewerkers, het team van schoolopleiders die zich inzetten voor de leukste
stageplekken waar Pabo-studenten de fijne kneepjes van het vak kunnen leren en we zijn
trots op ons interactieve communicatieplatform. Via dit platform zijn we in staat om met
iedereen – scholen, ouders en alle medewerkers – goede contacten te onderhouden.
Eigenlijk is het te veel om op te noemen. Toch merk ik regelmatig dat we veel te
bescheiden zijn.
Ik ben heel trots dat we ons nieuwe logo hebben gemaakt in nauwe samenwerking met
veel collega’s bij Talent Primair. Samen hebben we in verschillende online enquêtes en
tijdens sessies gezocht naar woorden die onze identiteit beschrijven en naar beelden wat
wij willen uitstralen. Het nieuwe logo laat goed zien waar we voor gaan en waar we voor
staan: Actief leren en uitdagend onderwijs met Talent Primair als springplank!’
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29 okt.
30 okt.
31 okt.

Studiedag, kinderen vrij
Studiedag, kinderen vrij
Luizencontrole
Uitje groep 3/4
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6 nov.
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Hele week
14-11

Toetsweek groep 8
Uitje natuur groep 7
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Hele week
19-11

Toetsweek groep 8
MR vergadering 19.30 uur

Bijlage 1

19 okt.

Groep 5/6 uitje Natuur
Herfstvakantie

